
Capitolul I 
Fundamentele teoretice ale managementului

Sec iunea I.  
Concepte de baz  ale managementului 

No iunea de management este utilizat  în literatura anglo-saxon
pentru a defini conceptul de conducere, ca teorie i activitate practic .

Etimologic, cuvântul provine de la latinescul „manus” (mân )
sugerând ideea de „manevrare”, „pilotare” i chiar „manipulare”. 

Termenul are corespondent în mai multe limbi. Astfel, în limba 
italian  – „mannegio”, în limba francez  – „manègé”, limba englez
preluându-l sub forma verbului „to manage”, cu semnifica ia de „a 
administra”, „a conduce”. 

Au ap rut, în acest fel, cuvintele derivate „manager” i „management”, 
ceea ce înseamn , în termeni române ti, conduc tori i conducere. 

Din punct de vedere al con inutului s u, cuvântul „management” 
exprim  exigen ele lucrului bine f cut, el fiind asociat cu ideea de „a 
conduce în mod eficient”, „a ine în mân ” (figurativ). 

În dic ionarul enciclopedic, managementul este definit ca tiin  a 
organiz rii i conducerii întreprinderii sau ca „ansamblul ac iunilor de 
organizare i conducere în scopul adopt rii deciziilor optime în proiec-
tarea i reglementarea proceselor microeconomice”. 

Evolu iile înregistrate în planul conceptualiz rii pun în relief o tripl
semnifica ie a managementului: activitate practic  (proces), centru de 
decizie, disciplin tiin ific 1.

Ca activitate practic , managementul este definit ca un „tip special 
de munc  intelectual , prin care o persoan  (managerul, liderul, condu-

                                               
1 E. Burdu , Gh. C pr rescu, Fundamentele managementului organiza iei, 

Ed. Economic , Bucure ti, 1999, p. 14. 
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c torul) determin  alte persoane (subordona ii) s  desf oare anumite 
activit i în vederea realiz rii unuia sau mai multor obiective1.

Este un tip special de munc , întrucât munca managerului are 
caracter con tient, fiind orientat  spre realizarea unor obiective, ceea 
ce implic  o activitate minim  de prevedere care, inevitabil, asociaz
doi factori, factorul voin i factorul con tiin .

În acela i timp, munca are caracter social, c ci implic  activit i
realizabile în grup, adic  o organizare a muncii membrilor grupului, o 
coordonare a eforturilor acestora, un control al activit ilor desf urate. 

Managementul, ca activitate practic  (proces) a ap rut odat  cu 
diviziunea muncii i traiul omului în grupuri organizate, bazându-se în 
principal pe calit ile personale ale liderului (experien , fler, putere de 
convingere). Acesta este managementul empiric.

În cea de-a doua semnifica ie a sa, managementul este reprezentat 
de persoana sau grupul de „persoane investite cu o autoritate formal ,
în virtutea c reia iau decizii prin care vor influen a activitatea i/sau 
comportamentul altor persoane”2.

În cadrul unei organiza ii pot fi identificate mai multe centre de 
decizie, fiecare dispunând de o anumit  competen  decizional  atri-
buit  prin lege, regulament sau fi a postului. În justi ie identific m astfel 
de centre de decizie, dup  cum urmeaz : Consiliul Superior al Magis-
traturii, Adunarea General  a Judec torilor, Colegiul de conducere al 
instan ei, pre edintele instan ei, efii de sec ie ai instan ei etc. 

Ca disciplin tiin ific , managementul reprezint  „explicitarea naturii 
i tr s turilor procesului de management, conturarea unui ansamblu 

organizat de cuno tin e specifice form rii managerilor i orient rii 
activit ii lor”3.

Termenul de management s-a impus în sfera economic . James 
Burnham, în lucrarea sa „The Managerial Revolution”, publicat  pentru 
prima dat  la New York în anul 1941 a impus net no iunea de manager, 
ca vector al inova iei i progresului, precum i no iunea de manage-
ment. În concep ia autorului, orice societate, indiferent de regimul ideo-
logic, juridic sau politic are nevoie de manager dac  vrea ca economia 

                                               
1 Idem. 
2 Ibidem, p. 15. 
3 Idem. 
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s  prospere în ritm novator i creator1. În acelea i sens, extrem de 
sugestiv  este interven ia lui Richard Farmer, pentru care „manage-
mentul este unul din factorii esen iali care explic  de ce o ar  este 
bogat  sau s rac ”2.

Semnifica iile managementului, mai sus expuse, sunt rezultatul 
reflec iilor asupra preocup rilor speciali tilor de definire a termenului, 
consecin a evolu iei procesului de management. 

Astfel, A. Mackensie arat  c  „managementul este procesul în care 
managerul opereaz  cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri i
oameni, realizând obiective prin al ii3.

Dup  Jean Gerbier, managementul înseamn  organizare, arta de a 
conduce, de a administra”4.

H. Johannsen i A.B. Robertson v d în management „arta sau tiin a
de a direc iona, dirija i administra munca altora pentru a atinge obiec-
tivele stabilite, procesul de luare a deciziilor i de conducere..., inclu-
zând „judecarea, aprecierea i hot rârea (decizia) în stabilirea planurilor 
i ghidarea, integrarea, motivarea i supravegherea personalului în 

realizarea activit ii sale”5.
H. Koontz i H. Weihrich definesc managementul ca fiind „un pro-

ces de proiectare i men inere a unui climat în care indivizii, muncind 
împreun  în colectiv, realizeaz  eficient scopurile stabilite”6.

Al i autori definesc managementul, ca „un sistem coerent de prin-
cipii, reguli, tehnici i metode de conducere, cât i aptitudinea, talentul 
sau arta de a le aplica, pentru asigurarea func ion rii eficiente a colec-
tivit ilor umane organizate, în condi iile utiliz rii judicioase a resurse-
lor (oameni, informa ii, cuno tin e i bani)”7.

Dac  reflect m asupra con inutului acestor preocup ri de concep-
tualizare, realiz m c :

                                               
1 I. Petrescu, Management, Ed. Holding Reporter, Bucure ti, 1991, p. 10. 
2 Citat de C. Carp, D. Panainte, în Ghidul avocatului de succes, Ed. All Beck, 

Bucure ti, 2003, p. 232. 
3 A. Mackensie, Haward Business Review, nov-dec 1969. 
4 J. Gerbier, Organisation – Gestion, Dunod, Paris, 1965, p. 9. 
5 H. Johannsen, A.B. Robertson, Management Glossary, Longness Green et 

Co. Ltd, 1968, p. 80. 
6 H. Koontz, C.O. Dannell, H. Weihrich, Management, Mc. Graw-Hill Book 

Company, 1984, p. 5. 
7 C. Carp, D. Panainte, op. cit., p. 233. 



Management judiciar 4

managementul se aplic  la toate tipurile de organiza ii i la toate 
nivelele organiza iei; 
managementul este corelat cu eficien a i eficacitatea organiza iei. 

Sec iunea a II-a 
Managementul ca tiin i art . Managementul tiin ific.
Terminologie. Semnifica ie

1. În evolu ia sa, procesul de management (avem în vedere acea 
semnifica ie a managementului care-l înf i eaz  ca activitate practic ,
ca proces) a ajuns la un rafinament specific artelor. Observarea modali-
t ilor de ac iune ale managerilor a devenit obiect de cercetare pentru 
teoreticienii i practicienii în domeniu, astfel c  managementul i-a 
câ tigat, deopotriv , demnitatea de tiin , prezentându-se i ca un 
ansamblu de teorii, concepte, idei despre fenomenul de management, 
în general. 

tiin a managementului presupune opera iuni de sintetizare i
generalizare a experien ei practice de conducere, identificarea unor idei 
noi, formularea unor principii, reguli de conducere, a unor metode, 
tehnici de conducere în scopul cre terii eficien ei i eficacit ii orga-
niza iei. 

Managementul este tiin  întrucât are un domeniu de cercetare, un 
obiect propriu, determinat, are principii proprii, specifice, un limbaj 
specific i o gam  de tehnici i metode pe care le furnizeaz  manage-
mentului tiin ific, cât i altor tiin e, adic  posed  o serie de instru-
mente, un aparat conceptual propriu, specific oric rei tiin e. 

Acumul rile din procesul de management s-au ridicat la rang de 
teorie i, în acest fel, s-a n scut tiin a managementului.  

Domeniul acestei tiin e vizeaz  întreaga activitate social  a oame-
nilor, c ci rela iile de conducere sunt identificabile în toate segmentele 
societ ii. Este motivul pentru care obiectul tiin ei managementului nu 
poate fi limitat la anumite domenii. 

tiin a managementului vizeaz  cercetarea la nivel macrosocial, 
context în care obiectul s u de studiu cuprinde întregul sistem de 
management al societ ii, dar i cercetarea la nivel microsocial, cadru în 
care se ocup , în mod concret, cu studierea rela iilor i proceselor de 
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conducere din cadrul organiza iilor, cu descoperirea legit ilor care 
guverneaz  activitatea de conducere, cât i de principiile care stau la 
baza conducerii, de elaborarea unor sisteme, metode, tehnici de con-
ducere a acestora, în scopul asigur rii eficien ei i eficacit ii orga-
niza iei. 

2. tiin a managementului nu se confund  cu managementul tiin ific,
care a ap rut ca urmare a evolu iei unor metode empirice de mana-
gement (bazate, în principal, pe experien a, flerul, calit ile personale ale 
conduc torului unui proces de munc ), ca urmare a aplic rii în practic
a legit ilor, tehnicilor, metodelor furnizate de tiin a managementului. 

Managementul tiin ific poate fi definit ca „ansamblul activit ilor 
de dirijare, îndrumare i coordonare a organiza iilor umane, cu scopul 
de a realiza obiectivele propuse de fiecare în parte, activit i ce deriv
din aplicarea principiilor, legilor, regulilor, sistemelor i metodelor de 
management, formulate de tiin a managementului, la specificul fiec rei 
organiza ii”1.

E. Burdu  arat  c  managementul tiin ific const  în „aplicarea 
legit ilor, conceptelor, metodelor i tehnicilor puse la dispozi ie de 
tiin a managementului, în practica social 2.

Observ m c tiin a managementului reprezint  un rezervor pentru 
managementul tiin ific, împrumutând acestuia tehnici, metode, con-
cepte necesare în procesul de management, de natur  a face munca 
managerilor i organiza ia eficiente i eficace. 

Rezultatele aplic rii acestor tehnici, metode conteaz . Ele sunt 
observate, cuantificate, evaluate, rezultatul acestor cercet ri fiind de 
natur  a îmbog i tiin a managementului, care acumuleaz , astfel, noi 
idei, fiind capabil  s  formuleze noi teorii, concepte, reguli. 

În acest fel se instaleaz  o rela ie de feed-back între management, ca 
tiin i management, ca ac iune practic , ca proces. 

3. Între primele domenii în care omul i-a folosit talentul îl identi-
fic m pe cel al coordon rii eforturilor membrilor unui grup organizat de 
oameni. 

                                               
1 V. Cornescu, I. Mih ilescu, S. Stanciu, Managemetul organiza iei, Ed. All 

Beck, Bucure ti, 2003, p. 5. 
2 E. Burdu , Gh. C pr rescu, op. cit., p. 17. 
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J.J. Serven Screiber afirma c  „managementul este arta artelor, 
întrucât are în vedere dirijarea talentului altora”. 

Managementul, ca art , presupune „folosirea talentului conduc -
torului în desf urarea procesului de management”1.

Managementul a ap rut ca o necesitate practic . El î i are izvorul în 
nevoile sociale legate de eficien a muncii i eficacitatea desf ur rii 
unor activit i umane. În acest fel, managementul se înf i eaz  mai 
mult ca art , decât ca tiin .

Pe parcursul evolu iei sale, prin acumul rile de cuno tin e despre 
fenomenul de management, acesta se ridic  la rang de tiin , pentru ca, 
mai apoi, s  coboare în practic , prin intermediul profesiei de manager. 

În acest din urm  traseu managementul se manifest , din nou, ca 
art , managerul fiind cel chemat s  pun  în aplicare legit ile, tehnicile, 
metodele furnizate de tiin a managementului. 

M iestria acestui artist influen eaz  nu numai scopul urm rit, 
calitatea realiz rilor organiza iei, dar i dezvoltarea managementului ca 
tiin , c ci genereaz , deopotriv , un spirit care este, inevitabil, preluat 
i prelucrat de tiin a managementului, a c rei sarcin  este de a 

declan a procesele de generalizare i abstractizare, pornind tocmai de 
la fapte particulare, realit i concrete, caracterizate prin repetabilitate i
un anumit grad de constan .

Prin urmare, managementul a fost i este reclamat de nevoi practice, 
context în care începuturile sale sunt legate de talentul liderului, îmbr -
când forme artistice de manifestare, iar, mai apoi, procesul se dezvolt
reclamând opera iuni de generalizare i abstractizare materializate în 
teorii, concep ii, idei, mod în care managementul atinge rangul de 
tiin . Coboar , apoi, îmbog it, în practic , pentru a satisface nevoile 

care l-au reclamat, prin intermediul managementului tiin ific, mani-
festându-se, din nou, ca art , prin intermediul profesiei de manager. 

Acest proces este ciclic i ia forma unei spirale, c ci fiecare ciclu 
parcurs îmbog e te tiin a i practica managerial .

                                               
1 E. Burdu , Gh. C pr rescu, op. cit., p. 17. 
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Sec iunea a III-a  
Evolu ia conceptului de management i
principalele coli de management

Managementul tiin ific s-a cristalizat pe parcursul mai multor etape, 
în strâns  leg tur  cu formarea i dezvoltarea tiin ei managementului, 
i anume: 

1. managementul empiric; 
2. începuturile managementului tiin ific; 
3. managementul tiin ific. 
Managementul empiric este etapa în care func ia de management 

era îndeplinit  de proprietar, care se baza pe fler, intui ie, calit i
personale, bun sim .

Aceast  etap  a cunoscut cea mai mare întindere, sfâr iturile ei fiind 
localizate la finele secolului al XIX-lea, începutul secolului XX, când 
apari ia firmelor mari a determinat îmbun t iri în sfera organiz rii 
produc iei i a muncii, i, implicit, în concep ia de conducere. 

A doua etap  în dezvoltarea managementului este marcat  de 
activitatea inginerului american Frederic W. Taylor, care a criticat 
practicile tradi ionale de management i a recurs la o analiz tiin ific ,
pentru formularea unor tehnici de management superioare. 

În lucrarea sa „The Principales of Scientific Management”, publicat
în anul 1911, F.W. Taylor arat  c  „sistemul managementului tiin ific 
indic  o revolu ie complet  a st rii de spirit a muncitorilor i, în acela i
timp, o revolu ie a st rii de spirit a celor care sunt de partea condu-
cerii”. Taylor consider  c , la baza managementului tiin ific trebuie s
stea numeroase principii fundamentale: 

• studiul tuturor cuno tin elor tradi ionale, înregistrarea, clasificarea 
lor i transformarea acestor cuno tin e în legi specifice; 

• selec ia tiin ific  a muncitorilor i perfec ionarea calit ilor i
cuno tin elor lor; 

• punerea în aplicare a studiului muncii de c tre muncitori, 
tiin ific antrena i;

• repartizarea aproape egal  a muncii executate în întreprinderi 
între muncitori i manageri; 

• realizarea cooper rii între oameni, în locul individualismului 
haotic. 
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În opinia lui Taylor, muncitorul este o persoan  care reac ioneaz
numai la stimulente materiale, pe motiv c  interesele lui se epuizeaz  la 
nivelul satisfac iilor de natur  fiziologic .

Prin principiile pe care le-a promovat ( tiin  în loc de deprinderi 
tradi ionale, armonie în loc de contradic ii, colaborare în loc de lucru 
individual, productivitate maxim  în loc de una limitat , dezvoltarea 
aptitudinilor fiec rui muncitor pân  la maximum de productivitate 
admisibil ), Taylor r mâne fondatorul managementului organiza iei, un 
reprezentant marcant al colii clasice (tehnicist , universalist ) de 
management, al turi de discipolii s i: G. Bart, H.L. Gantt, so ii Frank i
Lilian Gilbreth, Edward A. Filene. 

Adev ratul p rinte al managementului modern este considerat 
industria ul francez – fost inginer minier – Henry Fayol (1841-1952), 
care a scris lucrarea „Administration Industrielle et Generale”. 

Acesta a realizat saltul de la nivelul locului de munc  la nivelul 
întreprinderii în ansamblul ei, l rgind astfel sfera conceptului de mana-
gement; Fayol abordeaz  întreprinderea într-o concep ie sistemic , el 
identific  func iile întreprinderii i ale managementului, pentru prima 
dat .

Opiniile exprimate în aceast  etap  a dezvolt rii managementului 
contureaz coala clasic , care propag  idei precum1:

preocuparea pentru elaborarea unor principii tiin ifice de mana-
gement, care s  constituie ghiduri în activitate; 
considerarea principiilor tiin ei de management ca fiind universal 
valabile, indiferent de obiectul condus; 
considerarea organiza iei ca sistem închis; 
abordarea mecanicist  a structurii organizatorice, prin luarea în 
considerare, exclusiv, a rela iilor formale ce decurg din docu-
mentele de formalizare a organiza iei; 
ignorarea aspectelor umane ale managementului. 

Secolul XX, cu tehnica i tehnologia sa, a impulsionat dezvoltarea 
tiin ei managementului prin apari ia unor noi curente de gândire, care 

marcheaz coala sociologic  (a rela iilor umane), ai c rei reprezentan i
principali sunt: Elton Mayo, Gh. Argyris, C. Handx, H. Maslow,  
D. McGregor, H.J. Havit, W.H. Whyte i al ii.

                                               
1 E. Burdu , Gh. C pr rescu, op. cit., p. 43. 
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Ace tia acord  o aten ie mai mare individului, grupelor de munc ,
rela iilor dintre indivizi i grupele de munc  din care fac parte, com-
portamentului individului i al fiec rei grupe de munc . De asemenea, 
ei pun în eviden  existen a unor organiz rii neformale, care influen-
eaz  climatul de munc .

În aceast  etap  se dezvolt  adev rate teorii asupra motiva iei 
lucr torilor. 

coala sociologic  realizeaz  unitatea dintre factorii tehnici i cei 
umani, îmbog ind instrumentele managementului cu noi tehnici, 
metode. 

Etapa a treia este, îns , mult mai bogat . Ea nu se rezum  la teoria 
rela iilor umane, c ci pe parcursul derul rii ei apar noi concep ii, teorii, 
idei care preconizeaz  utilizarea metodelor matematicii moderne în 
procesul de conducere, folosirea teoriei sistemelor, a ciberneticii etc. Se 
na te în acest fel curentul sau coala cantitativ , avându-i ca exponen i
pe C.W. Churchman, R. Raiffa, S. Beer, J. Lesourne. 

Acest curent de gândire s-a afirmat la sfâr itul celui de-al doilea 
r zboi mondial i pune accentul pe folosirea unor metode i tehnici 
cantitative în vederea fundament rii tiin ifice a deciziilor. 

Apoi, coala neoclasic  cu exponen ii s i de seam , E. Dale,  
P. Drucker, O. Gelinier, A. Sloom jr. i al ii, care propun dezvoltarea 
tezelor clasice punând accent pe eficien , pe definirea riguroas  a 
profitului, a activit ii întreprinderii, cât i pe un sistem riguros de 
control i autocontrol. 

coala sistemic , prin reprezentan ii s i C.I. Barnard, H.A. Simons, 
J.G. March, J. Melax v d organiza ia ca pe un sistem, iar managementul 
tiin ific ca o func ie de sistem. 

În cadrul acestui curent se înscriu orient rile moderne, multidis-
ciplinare din domeniul managementului, care preconizeaz  împrumutul 
unor concepte i metode apar inând matematicii, ciberneticii, statisticii, 
sociologiei, psihologiei, economiei politice, finan elor etc. 

Observ m c  managementul tiin ific a ap rut i s-a dezvoltat în 
domeniul activit ii industriale, fiind strâns legat de sectorul privat i
ideea de profit. 

Evaluând, îns , etapa contemporan  în dezvoltarea managemen-
tului, constat m c  asist m la o extensie a managementului de la orga-
niza ii economice spre toate celelalte tipuri de organiza ii, o mi care din 
sectorul privat spre sectorul public, motiv pentru care, în continuare, 
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semnal m cele mai semnificative evolu ii i orient ri în managementul 
contemporan1, dup  cum urmeaz :

1. cre terea interdisciplinarit ii prin absorbirea i asimilarea unor 
noi concepte, termeni, metode, apar inând altor tiin e i adap-
tarea lor la nevoile managementului aplicativ; 

2. accentuarea caracterului anticipativ al conducerii, a func iei de 
previziune a managementului i o abordare corespunz toare a 
managementului strategic; 

3. înt rirea viziunii globale, integratoare a managementului; 
4. cre terea flexibilit ii sistemelor de management care asigur  un 

dinamism sporit ansamblului deciziilor i ac iunilor manageriale; 
5. profesionalizarea func iei de manager, în raport cu exigen ele 

acesteia; 
6. accentuarea laturii motiva ionale, cu luarea în considerare a 

factorului uman i nevoii de reevaluare a motiv rii în organiza ie; 
7. accentuarea caracterului na ional i sectorial al managementului, 

paralel cu cre terea universalit ii lui, c ci managementul, ca 
principii, concept, obiective etc. este unic, îns , ca mod de 
realizare în practic , se diferen iaz  de la ar  la ar i chiar de la 
organiza ie la organiza ie, în cadrul aceleia i ri. 

În etapa contemporan  asist m, deopotriv , i la un transfer de 
concepte, metode, tehnici i instrumente manageriale din sectorul privat 
spre toate celelalte domenii de activitate uman .

Astfel de mi c ri au determinat oamenii de tiin  în domeniu s
considere c  managementul se afl  în pragul unei revolu ii, c  noul 
management este un management al schimb rii, care presupune ac iuni 
deosebite, precum2:

- regândirea strategiei organiza iei din noua perspectiv  a schimb rii;  
- readaptarea sistemelor de gestiune a organiza iei (sistemul informa-

ional, de programare, de bugete, contabil, decizional etc.); 
- promovarea unui stil de management care s  favorizeze schim-

barea, s -i atrag  pe membrii organiza iei spre schimbare; 

                                               
1 C. Russu, Management, Ed. Expert, Bucure ti, 1993; O. Nicolescu, Nout i

în managementul interna ional, Ed. Tehnic , Bucure ti, 1993; I. Ursachi, Mana-
gement, Ed. ASE, Bucure ti, 2001; D.A. Constantinescu, A.M. Ungureanu,  
A. Ghenciu, Management comparat, S.C. Na ionala, Bucure ti, 1999; V. Cornescu, 
I. Mih ilescu, S. Stanciu, op. cit., p. 12-13. 

2 V. Cornescu, I. Mih ilescu, S. Stanciu, op. cit., p. 14-15. 
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- ac iuni asupra resurselor umane ale organiza iei din perspectiva 
preg tirii profesionale a membrilor organiza iei, regândirii pozi iei lor în 
organiza ie, stimularea unor valori; 

- modelarea unor noi calit i ale organiza iei, corespunz tor schim-
b rilor; 

- regândirea sistemului de valori care trebuie s  stea la baza orien-
t rii organiza iei. 

În deceniul opt al secolului trecut s-a folosit pentru prima dat con-
ceptul de management în sectorul public. Acesta a ap rut ca o nece-
sitate i se dezvolt  permanent ca unul dintre cele mai importante 
domenii ale tiin ei managementului, care, prin rezultatele sale, poate 
avea impact direct asupra îmbun t irii modului de via  al cet enilor 
dintr-o ar .

Managementul public urm re te crearea sistemului de management 
în cadrul institu iilor publice, pentru realizarea obiectivelor cu maxi-
mum de eficien , în condi iile asum rii responsabilit ii pentru rezul-
tatele ob inute.  

Cei mai cunoscu i speciali ti cu contribu ii semnificative în procesul 
de apari ie i dezvoltare a tiin ei managementului public sunt: Cristo-
pher Pollitt, Peters Guy, Eduward Quade, Hal Rainey, Stewart Ranson, 
John Stewart, Barry Tool, Grant Jordan, David Rosenbloom .a. 

Cercet rile în domeniul managementului public vizeaz , în prin-
cipal, administra ia public , motiv pentru care tiin a managementului 
public este definit  ca fiind tiin a care studiaz  procesele i rela iile de 
management existente între componentele sistemului administrativ, dar 
i în cadrul acestora, în scopul cre terii gradului de satisfacere a inte-

resului public1.
Interesul public are, îns , un sens foarte larg, iar sectorul public 

posed  un num r impresionant de domenii, motiv pentru care din 
tiin a managementului public s-au desprins domenii distincte, cum ar fi 

managementul organiza iilor de servicii de s n tate, managementul 
pentru organiza iile de cultur i art , managementul pentru institu iile 
care reprezint  autorit i ale statului, din cadrul c ruia s-a desprins 
managementul judiciar, managementul pentru organiza iile de educa ie 
fizic i sport, managementul pentru institu iile de înv mânt etc. 

                                               
1 A. Androniceanu, Nout i în managementul public, Ed. Universitar , Bucu-

re ti, 2004, p. 76. 
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Pe ansamblu, fenomenul managementului ni se înf i eaz  ca o 
realitate care s-a n scut în sectorul privat, s-a extins în sectorul public, s-a 
omogenizat i sistematizat atingând rangul de tiin , astfel c  nu este 
deloc surprinz toare capacitatea acestei tiin e de a se ramifica, adic  de 
a crea microsisteme, care interac ioneaz  între ele, fiind guvernate de 
principii care asigur  via a sistemului, numit tiin a managementului. 

Evident c , într-o astfel de construc ie sistemic , managementul 
tiin ific creat în sectorul privat împrumut  metode, tehnici, instrumente 

ale managementului din sectorul public, pe care le adapteaz  potrivit 
domeniului s u particular. 

tiin a managementului se îmbog e te în acest fel. La rândul s u, 
managementul public ofer , al turi de principii, concepte, metode 
generale, care urmeaz  a fi aplicate în domenii particulare din sectorul 
public. De asemenea, managementul public preia, integreaz i
asimileaz  cerin ele specifice, ap rute în domeniile din sectorul public, 
care, adesea, îi redefinesc semnificativ con inutul. 

Construc ia sistemic  a managementului explic  întregul demers. 

Sec iunea a IV-a  
Managementul judiciar. Managementul juridic.  
Necesitate. Terminologie. Semnifica ii

În mod paradoxal, dreptul a parcurs un drum similar manage-
mentului. Astfel, dreptul î i are izvorul în nevoile reale ale societ ii, 
fiind reclamat de aceste nevoi. El este chemat s  satisfac  aceste nevoi. 

Dac  asociem dreptul cu ideea de „regul  de conduit ” putem 
spune c  dreptul a existat dintotdeauna, nevoia de a impune reguli de 
conduit i a urm riri respectarea lor, fiind o consecin  a diviziunii 
sociale a muncii în societate. 

De asemenea, valen ele de tiin i art  ale dreptului sunt de 
necontestat.  

Prin urmare, cele dou tiin e au un izvor comun, valen e comune i
o evolu ie paralel  care parcurge etape similare. 

Natura nevoilor sociale care le-au reclamat i pe care le satisfac, cât 
i finalit ile urm rite diferen iaz  cele dou tiin e. Astfel, dreptul se 

supune unor imperative vizând ordinea i binele public, în timp ce 
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managementul se concentreaz  pe furnizarea de tehnici, metode, legi, 
reguli de natur  a eficientiza munca i a asigura eficacitatea orga-
niza iei. 

Aspectele de eficien i eficacitate nu sunt îns  str ine justi iei, ca 
serviciu public. În prezent, reforma justi iei reclam  cele dou  atribute 
într-un mod acut. Realizarea sarcinilor înscrise în Strategia de Reform  a 
sistemului judiciar i Planul aferent1 reclam  eficientizarea muncii i
cre terea eficacit ii organiza iilor judiciare, adic  o justi ie perfor-
mant , eficace i eficient .

Nicio munc i nicio organiza ie nu pot pretinde c  posed  atributul 
eficien ei i eficacit ii pe baza unor re ete proprii, din care lipsesc 
ingredientele ce apar in tiin ei managementului, respectiv tehnicile, 
metodele, principiile, legit ile managementului. 

Puterea judec toreasc  se exercit  prin intermediul instan elor 
judec tore ti i devine operabil  prin intermediul judec torului i al 
legii cu care acesta opereaz .

Instan ele judec tore ti sunt unit i administrative de baz  ale justi-
iei, organiza ii umane înfiin ate în scopul înf ptuirii actului de justi ie, 

prin puterea legii. Astfel, potrivit art. 1 alin. (3) din Regulamentul de 
ordine interioar  al instan elor judec tore ti2, „instan ele judec tore ti 
înf ptuiesc justi ia, în numele legii, în scopul ap r rii i realiz rii drep-
turilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, precum i a celorlalte 
drepturi i interese legitime deduse judec ii, f r  privilegii i f r  discri-
min ri”, iar potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciar 3, „Justi ia se realizeaz  prin urm toarele instan e
judec tore ti: 

a) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie 
b) cur i de apel  
c) tribunale  
d) tribunale specializate  

                                               
1 Aprobat prin H.G. nr. 1346/2007 privind aprobarea Planului de ac iune 

pentru îndeplinirea condi ionalit ilor din cadrul mecanismului de cooperare i
verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului 
judiciar i a luptei împotriva corup iei, publicat  în M.Of. al României, Partea I, 
nr. 765 din 12 noiembrie 2007. 

2 Aprobat prin Hot rârea C.S.M. nr. 387/22 septembrie 2005, publicat  în 
M. Of. al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005. 

3 Republicat  în M. Of. al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005. 
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e) instan e militare  
f) judec torii”.  
Aceea i lege fixeaz  structura organizatoric  a instan elor judec -

tore ti, pe categorii de instan , structur  care, ca regul , absoarbe orga-
nizarea activit ii pe sec ii, departamente, compartimente, direc ii, servi-
cii i birouri, cu personalul stabilit prin statul de func ii. 

Prin urmare, instan a judec toreasc , prin natur i structur , recla-
m  o activitate de conducere i „un conduc tor”. 

Sub acest aspect, instan a judec toreasc  este o organiza ie, în 
accep iunea comun  a termenului, astfel c  nevoia unui management 
judiciar nu trebuie demonstrat . Ea rezid , de altfel, i din lege. 

Faptul c , pân  în prezent, în România, nu s-a acordat o aten ie 
deosebit  activit ii de conducere a instan elor judec tore ti, neexistând 
preocup ri consolidate în acest sens se justific , dac  avem în vedere 
cât de greu i-a câ tigat locul puterea judec toreasc  în stat, în raport cu 
celelalte puteri ale statului, i, mai ales, rela ia dintre aceste puteri, 
marcat  fundamental de sistemul de stat i drept comunist, abolit abia la 
finele anului 1989. 

O iner ie în abordarea managementului judiciar deriv i din aceea 
c  instan ele judec tore ti sunt asociate ideii de judec tor. Or, jude-
c torul ascult  de lege i de propria sa con tiin , el nu are nevoie s  fie 
condus i beneficiaz  de atributul independen ei, consacrat constitu-
ional. 

În realitate, managementul judiciar este o form  a managementului 
public, ca ramur  a tiin ei managementului, c ci managementul public 
studiaz  procesele i rela iile de management din sectorul public, 
inclusiv în cadrul organiza iilor publice care desf oar  activit i de 
interes public i care nu fac parte din structura sistemului administrativ, 
precum sunt instan ele judec tore ti. 

Din tiin a managementului public s-au desprins, ca domenii 
distincte, managementul pentru institu iile care reprezint  autorit i ale 
statului, de care apar ine, în fapt, managementul judiciar. 

Managementul judiciar este cel care ofer , al turi de principii, 
concepte, abord ri, metode generale, aplicabile în domenii particulare 
din sectorul public. 

În acela i timp, managementul public preia, integreaz i asimileaz
cerin ele specifice ap rute în domeniile din sectorul public, precum 
domeniul justi iei, care, adesea, îi redefinesc semnificativ con inutul. 
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Literatura de specialitate în materie define te managementul public
ca fiind tiin a care studiaz  procesele i rela iile de management 
existente între componentele sistemului administrativ, dar i în cadrul 
acestora, în vederea descoperirii de principii i legit i generale, de 
metode i tehnici pentru îmbun t irea previziunii, organiz rii i
coordon rii, administr rii resurselor i control-evalu rii activit ilor, cu 
scopul cre terii gradului de satisfacere a institu iilor publice1.

Într-un mod simetric, managementul judiciar ar putea fi definit ca 
fiind tiin a ce studiaz  procesele i rela iile de management existente în 
cadrul sistemului judiciar i între componentele acestuia, în scopul des-
coperirii legit ilor, principiilor, tehnicilor, metodelor necesare îmbu-
n t irii activit ilor de previziune, organizare, administrare, coordonare 
i control desf urate la nivelul instan elor judec tore ti, în scopul 

cre terii eficien ei i eficacit ii acestora. 
În procesul de aplicare a dreptului, îns , în care judec torul este 

implicat major, evident c  este pus în valoare un alt tip de management, 
pe care în elegem s -l denumim „management juridic”. El absoarbe 
metodele, tehnicile folosite de judec tor – ca membru al unui complet 
de judecat  – în procesul de aplicare a legilor, principiilor, procedurilor, 
la cazul particular dedus judec ii. 

Fire te, conduita judec torului este prescris  în legi, principii de drept, 
circumscris  de proceduri juridice, îns  felul în care asemenea mijloace 
sunt folosite influen eaz  rezultatele muncii, în mod substan ial. 

Modul de lucru al judec torului determin  stilul acestuia, iar felul în 
care utilizeaz  tehnicile legale în administrarea unei cauze judiciare 
influen eaz  eficien a muncii i, pe ansamblu, eficacitatea instan ei la 
care func ioneaz . Un stil performant ascunde, inevitabil, tehnici, 
metode furnizate de tiin a managementului, iar nu numai fler, intui ie, 
experien . Astfel, regulile comunic rii, furnizate de tiin a managemen-
tului nu pot fi ignorate cu ocazia conducerii unei edin e de judecat ,
decât cu pre ul pierderii în imagine i con inut, excese pe care ast zi 
instan ele judec tore ti nu i le mai pot permite. 

Este motivul pentru care judec torul de scaun se impune a exersa i
profesa managementul juridic, însu indu- i, la nivel minimal, cuno tin e
de management judiciar, în timp ce conducerea instan ei urmeaz  a se 
familiariza cu managementul judiciar, de natur  a contribui la crearea 

                                               
1 A. Androniceanu, op. cit., p. 26. 
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unui climat organiza ional, propice înf ptuirii unui act de justi ie efi-
cient, prin intermediul judec torului. 

Prin urmare, managementul judiciar este unul organiza ional, în 
timp ce managementul juridic are caracter personal, fiind strâns legat de 
persoana judec torului de scaun i în leg tur  cu misiunea acestuia. 

De altfel, un studiu din Marea Britanie relev  managementul, mai 
degrab , ca un sector de competen e, atitudini i calit i distribuite relativ 
uniform în întreaga organiza ie. Se apreciaz  c  aptitudinile manageriale 
nu sunt proprietatea câtorva. Ni te autorit i eficiente vor admite c  multe 
slujbe, care în mod conven ional nu sunt etichetate ca „manageriale”, au, 
totu i, la baz , activit i, precum asumarea de r spunderi, asigurarea unui 
rezultat ... etc., care sugereaz  ideea de „conducere”. 

Func ia de judec tor se integreaz  perfect în aceast  abordare, c ci 
judec torul nu are de îndeplinit simple obliga ii, ci o real  misiune, 
aceea de a înf ptui justi ia1.

Sec iunea a V-a  
Procesul de management. Defini ie. Caractere 

Rela iile de management. Defini ie. Clasificare  

1. Îndeob te, procesele de munc  care se desf oar  în cadrul unei 
organiza ii sunt de dou  feluri: de execu ie i de conducere sau de 
management. 

Procesele de management se caracterizeaz  prin aceea c  o parte a 
for ei de munc  ac ioneaz  asupra celeilalte p r i (care realizeaz  sarci-
nile propriu-zise, de execu ie, în vederea îndeplinirii unor obiective) în 
vederea armoniz rii ac iunilor, în scopul realiz rii obiectivelor stabilite. 

Procesul de management este imaginat ca un ansamblu de faze prin 
care se determin  obiectivele unei organiza ii, se organizeaz  activit -
ile, se coordoneaz  eforturile i ac iunile, se antreneaz  personalul 

pentru a participa la realizarea obiectivelor, se controleaz  modul de 
desf urare a activit ilor i se regleaz  func ionarea sistemului condus2.

                                               
1 Local Government Management Board, 1993:88 
2 E. Burdu , Gh. C pr rescu, op. cit., p. 18. 


